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Lomská radnice, je periodický tisk územně samosprávného celku, měsíčník města Lom a je registrována u MK ČR E 20234.
Za politické hnutí Severočeši.cz z celého srdce děkuji všem občanům našeho města, kteří nás ve volbách podpořili svým hlasem. Dali jste nám svou
důvěru a to přestože proti kandidátům Severočeši.cz byla vedena až skoro
osobní nenávistná kampaň plná zloby, závisti, zášti, pomluv, lhaní a napadání…
Za důvěru a statečnost vám všem patří obrovské díky. Snad nám bude umožněno pracovat i nadále pro naše město a jeho občany.

Kateřina Schwarzová – lídr politického hnutí Severočeši.cz.
(placená inzerce)

Také v našem městě vysadíme lípy republiky
Město Lom Vás zve

28.října 2018

U příležitosti 100. let vzniku ČSR

Mimořádná pomoc seniorům
a zdravotně postiženým občanům

SÁZENÍ PAMĚTNÍCH LIP

Město Lom nabízí mimořádnou pomoc seniorům a zdravotně postiženým
občanům v rámci pečovatelské služby, a to zajištění velkého nákupu 1x týdně (čtvrtek) mimo Lom z důvodu prováděné rekonstrukce mostu přes Loučenský potok a zrušení autobusové zastávky Loučná konečná. Tento úkon je
zpoplatněn částkou 90 Kč, dle platného sazebníku schváleného RM Lomu dne
28. 11. 2016 usnesením č. 1481/52/2016.
Vážení spoluobčané, máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte v dopoledních hodinách pracovníka v sociálních službách na tel. č. 704 070 836, popř.
sociálního pracovníka na tel. č. 476 769 863, kteří vám ochotně vše vysvětlí
a službu zajistí. Zájem o poskytnutí služby lze projevit i jiným pro vás dostupným způsobem (soused, člen rodiny apod.).

K tragédii je vždy jen krůček
V pátek 5. října 2018 v dopoledních hodinách došlo k prolomení krytého profilu mostku Lomského potoka na místní komunikaci při vjezdu
k okálům na nám. Republiky, Lom.
Mostek nevydržel průjezd kamionu zásobujícího firmu se sídlem na náměstí
Republiky v areálu bývalého statku.
Jen zázrakem nedošlo ke zranění nebo
škodě na majetku, neboť poškozený
mostek tvoří zároveň chodník pro pěší.
Okamžitě po zjištění této škody byl prostor uzavřen pro chodce i dopravu. Krytí
Lomského potoka na náměstí Republiky
bylo budováno v letech 1979 až 1981
kdy byla na stavbě provedena kompletní
rekonstrukce. Působením vody však
došlo k narušení konstrukce mostku
a následně k jejímu prolomení.
Je nyní na zvážení nás všech
a k velkému zamyšlení hlavně těch, co

neustále kritizují rekonstrukci mostku
v Lomu část Loučná, jaké škody by
mohli vzniknout prolomením mostu
přes Loučenský potok, který je nyní
v rekonstrukci a byl budován přibližně v roce 1920. Přes tento most je
totiž vedena veškerá doprava v ulici
Podkrušnohorská včetně autobusů
a kamionů.
Rekonstrukce nyní probíhají
v souladu s harmonogramem stavby.
A zdá se, že práce by mohly být dokončeny dříve, než je stanovený termín. Byť práce ztěžují neukáznění
a bezohlední motorkáři, kteří přes provizorní lávku se svými stroji přejíždějí. Dělají to i přesto, že je zde zákaz
vjezdu. Vedoucí pracoviště Policie ČR
byl o těchto pirátech informován. Skutečně vše je o lidech a jejich náhledu na
život a na mezilidské vztahy vůbec…

http://www.mesto-lom.cz

LOM - náměstí Republiky
( v parku u samoobsluhy)

od 10.00 hodin

LOUČNÁ – u památníku zaniklých důlních děl
(naproti prodejně zahradní techniky)
od 11.00 hodin
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly
vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České
republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky.
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely
propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města.

V letošním roce byla vyhlášena
u příležitosti stého výročí vzniku samostatné Československé republiky akce,
která se týká vysazování našeho národního stromu – lípy srdčité. I naše město
se k této akci připojilo a lípy republiky
zasadíme 28. října v Lomu i v Loučné,
tak jak je uvedeno na pozvánce.
Lípa srdčitá je náš národní strom.
Objevuje se na standartě prezidenta,
státní pečeti, vojenských uniformách
a bankovkách. Jako ochranný a rodinný strom se lípa těšila velké úctě
a byla zpravidla sázena po narození prvního dítěte v rodině. Byla odedávna nazývána královnou medonosných rostlin.
Lipový med je jeden z nejlepších a jeho
použití k léčivým účelům bylo známo
už před šesti tisíci lety v Egyptě a starém Řecku. Z lipových květů se získávají éterické oleje používané v kosmetice a odvar je spolehlivým prostředkem
proti nachlazení. Vysoko ceněné je také
lipové dřevo, které se velmi snadno
opracovává a tak ho s velkou oblibou
využívají řezbáři a dodnes se z něj vyrábí hudební nástroje, sochy a rámy obrazů. Z lipového dřeva jsou také vyřezány slavné kostelní oltáře, neboť
toto dřevo se nazývalo latinsky lignum sanctum, neboli svaté dřevo. Lípy
byly a jsou vysazovány v parcích a sa-

dech paláců, na návsích, u kostelů a významných památníků. V minulosti byly
také vysazovány u venkovských studních jako ochrana vody jako životadárné tekutiny. Lípa je věrnou průvodkyní člověka, přináší do měst svěžest,
krásu i medovou vůni v období kvetení.
V historii byla ztotožňována s bohyní

lásky a u Slovanů, Germánů a Keltů bývala stromem osudu. Věřilo se, že když
zahyne lípa vysazená na dvorci rodu,
zanikne i celý rod. Může se dožít až tisíce let a naše nejstarší jsou vyhlášeny
za památné stromy. Dodnes se vysazuje
při pamětních událostech a na výročí
související s naší státností.

Ze schránky důvěry
Do redakce Lomské radnice dorazil zajímavý vzkaz – chcete-li na MÚ Lom byl
ve schránce důvěry nalezen zajímavý materiál, který níže otiskujeme, protože se
bezprostředně týká života v našem městě a zdá se být dosti závažný:
Proč mají kandidáti – Žiju v Lomu a kandidáti – Strana Svobodných občanů eminentní zájem na vedení města Lom, ale bez vítěze voleb????
V příštím vydání se snad dozvíte závažné skutečnosti a proč pravděpodobně kandidovali někteří z Vás, Vašich sousedů, kamarádů a známých za Žiju
v Lomu a Stranu svobodných občanů a proč mají tito najednou takový velký zájem o vedení města Lom. A to i přestože mnozí z nich ve vedení města
již byli, by za jiný politický subjekt než-li nyní a tudíž již v minulosti pracovat pro občany města Lom měli a mohli? Proč Žiju v Lomu hned třetí den po
volbách uveřejňují na svém FB, že s hnutím Severočeši.cz do vedení města
nepůjdou??? Proč nemají zájem o spolupráci s vítězem voleb v Lomu hnutím
Severočeši.cz??? A to i přesto, že mají všechny tři politické subjekty shodný volební program, jenž by mohli společně plnit a pracovat tak pro město
a jeho občany?? Lomáci, v příštím čísle se dozvíte více a proč! Bohužel musím, z pochopitelných důvodů, zůstat v anonymitě.
(Příspěvek – doslovný přepis – nevyjadřuje názory redakční rady)
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Stezka odvahy
V sobotu 22. 9. 2018 proběhla
v areálu Kynologického klubu Lom
akce pro děti „Stezka odvahy“, kterou
pořádalo město Lom spolu se členy kynologického klubu. Stezka měla celkem 10 stanovišť, kde byly pro děti
připraveny různé úkoly na zkoušku jejich šikovnosti a nebojácnosti.
Start byl kolem půl osmé večer.
Některé děti statečně samy a jiné
v doprovodu svých rodičů absolvovaly trasu, kde na ně čekal upír, čert,
rusalka, čarodějnice, duchové, hejkal, smrťák s mumií, vodník, dešťová

víla a jako poslední byla víla ohňová.
Účast byla opravdu veliká a také počasí nám přálo.
Děti byly odměněny sladkostmi
a na závěr si opekly buřtíky u táborového ohně. Strašidla si akci užila
a doufáme, že si ji užily i děti.
Děkujeme sponzorovi firmě Krušnohorské uzeniny J+J Radoš za uzeninu věnovanou na akci a také všem
členům lomského kynologického
klubu, kteří se aktivně účastnili a pomohli s organizací a realizací akce. Už
teď se těšíme na další ročník!

Lomští senioři

Léto v Klubu seniorů Lom 1
Dovolte mi se s vámi podělit
o to, jak proběhlo léto v našem klubu.
Naši členové se zúčastnili čtyř celodenních výletů. Navštívili jsme Jemniště, Průhonice, Náchod, Ratibořice,
Hrádek u Nechanic, Mnichovo Hradiště a Mladou Boleslav. Výlety neměly
chybu a co víc, i počasí nám letos dopřálo. Dále probíhaly dovolené od Regionálního výboru KS Most, na kterých byli všichni spokojeni.
Dne 20. září jsme se všichni sešli
na oslavě Dne seniorů, jak je již našim
zvykem ve velkém sále KD Lom. Na
naše setkání přišla naše paní starostka
Schwarzová, pan radní Schwarz, paní
Šípová a místostarosta pan Barák, ovšem nepřišli s prázdnou, pro každého
seniora měli připravenou peněžní poukázku, za kterou všichni moc, moc
děkujeme. My jsme alespoň po kytičce poděkovali paní Schwarzové
a paní Šípové. Jako kulturní vložka
bylo vystoupení dětí z Mateřské
školky Lom pod vedením paní uči-

telky Strýhalové a Hubkové, které
připravily pásmo písniček a básniček. Všem patří velký dík za hezký
zážitek. Pro dětičky byla připravena
sladká odměna. V sále probíhala soutěž při tanci s balónky, odměněny byly
čtyři páry soutěžících, hudba hrála,
tančilo se, no a pohoštění také nechybělo. Odpoledne bylo moc příjemné
a nikomu se nechtělo jít domů.
Neuběhly ani tři dny a 50 seniorů
odjelo na lázeňský týdenní pobyt do
Mariánských Lázní, hotel Flora. Pitná
kúra, procedury, plavání v bazénu,
zábava a pěkné výlety po okolí, kterých se zúčastňovala většina. Na konec byl rozlučkový večírek, který tam
prý ještě tak pěkný nezažili. Lázeňský pobyt byl suprový a za tento neobyčejný ozdravný zážitek patří neskonalé poděkování paní starostce
a členům RM, kteří nezapomínají na
nás dříve narozené.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

h t t p : / / w w w. m e s t o - l o m . c z n h t t p : / / w w w. m e s t o - l o m . c z
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Vzpomínáme

MĚSTO LOM - Mě knihovna Lom - Psí útulek Litvínov

sbírka krmiva

Proč byl osud, tak krutý a nenechal
Tě žít, proč jsi musel, tak brzy od
nás odejít.
Dne 30. října vzpomeneme nedožitých 40. narozenin a 2. listopadu
vzpomeneme 17 let od úmrtí pana
Davida HAKSZERA z Lomu. Stále vzpomíná maminka a sourozenci.

Město Lom pořádá

ve prospěch psího útulku v Litvínově

proběhne ve dnech
Ve vánoční sbírce uvítáme zejména konzervy. Vděčni budeme i za
vitamíny a pamlsky ( např. piškoty, tyčinky vitamíny a pod.). Rovněž budeme rádi za
jakékoliv potřeby pro pejsky, které Vám leží doma ladem /deka, miska, obojek,
vodítko, hračka …atd./
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny :

v Lomu: Po
9:00 -12:00 13:00-15:00
Út+ČT 9:00 -12:00 13:00-17:00
Pá
9:00 -12:00 13:00-14:00

v Loučné: Po a Čt 14:00-17:00

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK.

Přehlídka nápadů a kreativního tvoření
našich i vašich sousedů.
Jste srdečně zváni na výstavu výrobků z nejrůznějších
materiálů, přehlídku nápadů a hlavně ukázky šikovných
rukou našich blízkých spoluobčanů.

Dne 26. října tomu budou 4 roky, co
nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, babička, prababička, paní Jiřina Vondrová, roz. Schovánková. S láskou vzpomíná manžel
Valda s celou rodinou. Kdo jste ji
znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.

V Kulturním domě Lom
Od 15.00 – 19.00hod., vstup zdarma

Možná ani netušíte, jakého máte šikovného
souseda či sousedku...

šperky

keramika

Se sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 – 15 let

vitráže

na téma „ MŮJ ČTYŘNOHÝ KAMARÁD “

Své práce o velikosti minimálně A4 a maximálně A3 odevzdejte i s potravinovým
příspěvkem nejpozději do 17.prosince do lomské knihovny.
Žáci ZŠ Lom mohou příspěvek i s obrázkem odevzdat své třídní učitelce.
Obrázky si podepište celým jménem, připište adresu, věk a třídu.
Na vítěze čekají věcné ceny. Předání cen proběhne v lednu 2019 v lomské knihovně.
Vítězové budou včas informováni .

malba

pletení

kabelky

dřevo

panenky

inspirace

nápady

Dne 30. září tomu bylo 24 let, co od
nás odešel na cestu odkud není návratu, můj manžel, strýc, děda pan
Rudolf Jonáš. Stále vzpomíná manželka Marie a děti. Kdo jste ho znal
vzpomeňte s námi. Děkuje Marie
Jonášová.

/Informace na tel. 476 769 874/

Tipy na volný čas od 15. 10. do15. 11. 2018
16. 10. Vernisáž a zpřístupnění obrazu Alfonse Muchy Alegorie Bohatství –
Oblastní muzeum Most, od 16.00 hod.
17. 10. dokument + beseda Vše o životě po životě – Citadela Litvínov,
od 18.00 hod.
19. 10. Tančírna – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
19. 10. Disco 80’, 90’ Petr Michálek – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov,
od 20.00 hod.
20. 10. dětské divadlo Brouk Pytlík – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 16.00 hod.
20. 10. koncert Drumattic – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
21. 10. Offroad Safari Uhelným Mosteckem – sraz štáb Rico Litvínov,
od 10.00 hod.
25. 10. divadlo Růže pro Algernon – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
26. 10. Halloween – lampionový průvod a diskotéka pro děti
– sraz 17.00 hod. u ZŠ Lom
26. 10. Návštěva u Stráníků, folková kavárna – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
26. 10. koncert Arakain – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
27. 10. The Most Autoshow # 8 – Autodrom Most
27. 10. dětské divadlo Štístko a Pompěnka – Citadela Litvínov, od 10.00 hod.
27. 10. divadlo formou živých obrazů Probuzení lva – Oblastní muzeum Most,
od 16.00 hod.
27. 10. dětské divadlo Sněhová královna – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
28. 10. Sázení lípy republiky – Lom, nám. Republiky, od 10.00 hod.
28. 10. Oslava sklizně a řemesel – Litvínov, nám. Míru
28. 10. Běh kolem jezera – od areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie,
od 11.00 hod.
28. 10. Taneční zábava s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
2. 11. Halloween Party – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
4. 11. Malování s Pavlem Lakomým – Oblastní muzeum Most, od 10.00 hod.
3. 11. Kreativní Lom – výstava šikovných rukou – Kulturní dům Lom,
od 15.00 hod.
3. 11. koncert J.A.R. – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
4. 11. Offroad Safari Po stopách II. světové války na Mostecku – sraz štáb
Rico Litvínov, od 10.00 hod.
4. 11. Komici s.r.o. s Milošem Knorem, Pepou Poláškem a Danielem
Ferencem – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
9. 11. koncert HARLEJ – ATTIC MUZIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.

MĚSTO LOM

Dne 12. 9. 2018 tomu bylo 24 let,
co naposledy vydechl pan Jaroslav
Plíva z Loučné. Stále vzpomíná celá
rodina.

Kdy : v pátek
PROGRAM :
- sraz v 17:00 hod.

u budovy ZŠ Lom, směr průvodu KD Lom

Dne 14. 9. 2018 tomu bylo 20 let,
co nás navždy opustil náš milovaný
syn Miroslav Veleta z Loučné. Stále vzpomíná s bolestí v srdci celá rodina. Mirku chybíš nám.

- KULTURNÍ DŮM V 17:30 HOD.
- ODMĚNY PRO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MASKY

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a videodokumentace
pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.

http://www.mesto-lom.cz

Dne 7. 10. 2018 uplynulo již 6 let,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav
Novák. Stále vzpomínají manželka
Milena a synové s rodinami.
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Zaměstnanci MÚ Lom
Vážení a milí čtenáři našeho měsíčníku, tak jako každoročně, také letos vám chceme nabídnout v Lomské radnici spoustu užitečných informací, poznatků, ale také zábavných článků a fotografií ze života občanů a občánků našeho města. Letos jsme si pro vás opět připravili seriál – tentokrát bude o Městském úřadu v Lomu a jeho zaměstnancích, dále o zaměstnancích příspěvkových organizací a jednotky sboru
dobrovolných hasičů našeho města. Dovolte mi, prosím, vás seznámit se svými kolegyněmi a kolegy, kteří pracují pro naše město a jeho občany.
Bc. Ivana Vojtková
Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu strojní, obor strojírenská
konstrukce. V letech 2007–2011 jsem
studovala na České zemědělské univerzitě v Praze, fakulta Provozně ekonomická, obor Veřejná správa a regionální rozvoj.
Po maturitě jsem pracovala u společnosti GEODÉZIE ČS a.s. jako technik. Na Městský úřad v Lomu jsem
nastoupila v roce 2002 jako referent
odboru rozvoje města a investic. Mou
náplní práce byla správa a údržba bytového hospodářství, nákup materiálu
včetně vedení skladu bytového hospodářství a tajemnice bytové komise.

Bc. Ivana Vojtková
Od roku 2013 pracuji jako referent
v Oddělení správy majetku, výstavby,
investic, místního hospodářství a životního prostředí a mou náplní práce je
pronájem a prodej pozemků, pronájem
reklamních ploch, veterinární péče,
zpracování veřejných zakázek a jsem
tajemnicí komise pro majetek, bytové
a nebytové hospodářství a ŽP, připravuji materiály do jednání komise, rady
města a zastupitelstva města.
Při mé práci každodenně komunikuji
se širokou veřejností. Přijímám, eviduji
a vyřizuji jejich žádosti a požadavky.
Má práce mi přináší především radost,
někdy také starost a určitě pohyb. Učí
mě hledat nová řešení a někdy i v dost
složitých situacích. Má kreativita se tak
může rozvíjet různými směry. Témata
se často vrací a mám velkou radost,
když se věci posouvají. A jsem velmi
ráda, že mohu pracovat ve skvělém kolektivu pod vedením paní starostky.
Bc. Zuzana Brnová
Na městském úřadě pracuji od r.
2002, s přestávkou tří let, kdy jsem
byla na mateřské dovolené se svým synem. Můžu říct, že jsem v prvním patře prošla všemi kancelářemi. Začínala jsem na starém úřadě a poté jsme
byli přestěhování do nové budovy, kde
jsem seděla ve velké kanceláři, kde je
dnes pokladna. Měla jsem na starosti
nebytové prostory a životní prostředí.
V této kanceláři jsem seděla tři roky
a poté jsme přešla do kanceláře
k Aničce Černé na majetek. Po mateř-

ské dovolené jsem se vrátila a po dvou
letech se mi opět vrátily na starosti nebytové prostory. Seděla jsem s naším
bývalým kolegou Danem Jordanovem,
který nás bohužel předčasně opustil.
S ním jsem se velmi nasmála. Když
Dan odešel do jiné práce, přišla ke mně
mladá a milá kolegyně Klárka Chomátová, se kterou jsem sdílela kancelář asi rok a půl. Když Klárka získala
místo na odboru vnitřních věcí, byla
jsem přestěhovaná doufám už do poslední kanceláře, ve které sedím s kolegyní Marcelou Panitzovou. V mé pracovní náplni je nyní životní prostředí,
což se týká i kácení zeleně, dále vyřizování dotací, které není lehké, jak by
se mohlo zdát, že se jen podá žádost,
je k tomu spousta vyřizování a doplňování podkladů, psaní. Dále na mě
přešla po odchodu Janičky Sýkorové
do mateřské školky agenda odpadového hospodářství, se kterým se nyní
sžívám. Mám dále na starosti agendu
zvláštního užívání komunikací (překopy, povolení sjezdu, připojení nemovitosti na komunikace), vystavování
faktur nájemcům nebytových prostor
a jsem správcem rozpočtových kapitol. Tato práce je propojena s ostatními
kolegyněmi, kde se vzájemně doplňujeme při tvoření rozpočtu města.
A co pro mě moje práce znamená?
Za co jsem nesmírně vděčná a moc
ráda, je skutečnost že jsme, troufám si
říct, velmi dobrý kolektiv. Moje vedoucí Anička Černá je velmi fajn „ženská“ a jsem ráda, že s ní můžu probrat
cokoliv i ze života. Cením si na ní, že
se nad námi nepovyšuje a dokáže nám
poradit a pomoci. Náš ženský kolektiv
je moc dobrý, s Marcelou Panitzovou
se umíme pracovně zastoupit i lidsky

zasmát. Taky si umíme ostřeji vyměnit své názory, nebo říct co se nám nelíbí, ale vše je jen k dobru věci. Čeho
si také vážím je lidský přístup a pochopení naší paní starostky vůči nám zaměstnancům, bez které by to tady tak
pohodově nefungovalo.
V Lomu pracuji ráda, město znám
již od mala, bydlela tady moje babička
s dědou a tak jsem se tu často zdržovala.
Moje práce mě baví, i když není jednoduchá a stále se učím. Člověk také někdy nemá svůj den, má svoje trápení
a když se pak setkáte s někým, kdo chce
za každou cenu vyvolat konflikt, není
lehké udržet vlídnou tvář. Ale i tak se
snažíme lidem pomoci, třeba i při vyplňování žádostí a zajišťování různých záležitostí nad rámec našich povinností..
Marcela Panitzová
Na svou pozici na městský úřad
jsem nastoupila v roce 2005, kde jsem
přebrala po Zuzce Brnové pronájmy
nebytových prostor. Na tomto úseku
jsem byla do roku 2010, pak jsem přestoupila na Městské technické služby
Lom, jako referentka. Zde jsem pracovala do roku 2014 a pak změnila zaměstnavatele. A jak se říká, pachatelé se vrací na místo činu, a tak jsem
se i já opět vrátila na městský úřad
v roce 2016 na pozici referentky a opět
jsem převzala po Zuzaně Brnové nebytové prostory a přidělování bytů. Vystavuji a eviduji nájemní smlouvy bytových jednotek a nebytových prostor,
evidenčních listů, dohody o odběru
vody a vypouštění odpadních vod, prodlužuji nájemní smlouvy. Dále provádím roční vyúčtování záloh na služby
související s užíváním bytových a ne-

Gastronomie a Hotelnictví
v Německém Krušnohoří
Hledá
Máte zájem?
Přijďte 29.10.2018 mezi 13:00 - 17:00 hodinou do

Marcela Panitzová (vlevo) a Bc. Zuzana Brnová
bytových jednotek a uzavírám splátkové kalendáře. Dále jsem správcem
několika rozpočtových kapitol, sestavuji rozpočet, kde spolupracuji s kolegyněmi. Nájemníkům bytů vystavuji
potvrzení pro sociální příspěvky, zajišťuji jim opravy v bytech a nebytových prostorách a také pravidelné revize. V těchto případech spolupracuji
s místními a okolními firmami. Vyřizuji
žádosti a realizace dopravního značení
a parkování ve městě. Také zpracovávám podklady k pojistným událostem
pro pojišťovnu a spolupracuji s PČR.
Zodpovídám za bezpečnost a ochranu
zdraví při práci zaměstnanců města
a vedu evidenci pracovních úrazů
s provádím další práce dle požadavků
nadřízené a vedení města.
A co pro moje práce znamená?
Protože jsem rodilý Lomák, toto
město mám ráda. Jelikož pracuji celý
svůj život s lidmi, tato práce mě na-

plňuje. Snažím se nájemníkům vyhovět a pomoci každému kdo o to požádá. Musím říci, že jsme zde dobrý
kolektiv, mám kolem sebe skvělé lidi,
na které se mohu spolehnout. Cením si
své vedoucí Aničky Černé, že nám dokáže vždy poradit a v případě i pomoci.
Pracovní pohoda a dobré vztahy s kolegyněmi na pracovišti to vše je potřeba pro naší náročnou práci s lidmi,
která není mnohdy jednoduchá. To, že
v našem pracovním kolektivu většinou
pracovní pohoda je, je velká zásluha
také naší paní starostky. Za to vše patří
všem velké díky.
„Milé mé kolegyně, jsem ráda,
že mohu s vámi spolupracovat, myslím, že nám to jde skvěle. Všem třem
přeji mnoho osobní i pracovní pohody.
V životě vám přeji jen a jen spoustu radosti“, říká starostka města Kateřina
Schwarzová.

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

V úterý 30. října 2018
je od 09 do 18 hodin otevřeno

Místo konání „Gemeinsame-Mitte-Bärenstein-Vejprty“

Job Café

– v Infocentru!

Individuální pohovory „Život a práce v Německu“

Vejprty / Bärensteinu.

Hledáme kuchaře, personál pro obsluhu,
servis, housekeeping (pokojské)

i bez předem domluvené schůzky,
hovoříme i česky

Přijďte si pohovořit a navázat kontakt se
zaměstnavateli
Sebou si doneste životopis a ostatni podklady
hovoříme i česky
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

Tato akce je financována z programu EU pro
zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014 - 2020)“.

Kde? - Agentur für Arbeit (Úřad práce),
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43
Přijďte a informujte se o volných vzdělávacích
a pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

Tato akce je financována z programu EU pro
zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014 - 2020)“.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.
Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.
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